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Dołącz do podróży w czasoprzestrzeni, w której zamazują się granice
realności i do głosu dochodzi fantazja. Spotkasz znany, lecz jednak trochę
inny czas, w którym każdy był wynalazcą i w którym można było jeszcze samemu naprawiać różne sprzęty. Dudniące maszyny parowe, balony, sterowce, różnorodnie wystylizowane postacie, komunikacja na falach eteru najnowszej generacji i wiele innych absurdów będzie Ci towarzyszyć. Widzisz to
wewnętrznym okiem w swojej wyobraźni? W takim razie witamy w świecie
STEAMPUNKU, w cudownym świecie paradoksów – przemysłowym, lecz
przedstawionym w lepszym świetle; nostalgicznym, lecz jednak trochę science fiction; pięknym, lecz bezużytecznym i zbyt dobrym na obecne czasy.

„Steampunk jest przyszłością przeszłości, której nigdy nie było“
Ruch steampunku rozwinął się na początku lat 80 XX wieku w Anglii, ojczyźnie
maszyny parowej. Motywacje steampunkowców są różnorodne i dobrze
zrozumiałe – ucieczka od naszego szybkiego życia, radość z kreatywności i
majsterkowania, nostalgiczny romantyzm czy recykling starych sprzętów
i przerabianie ich na nowe (absurdalne) przedmioty jako odpowiedź na
śmiecące społeczeństwo. To tylko kilka punktów charakterystycznych dla tego
ruchu. Ponieważ steampunkowcy nie są dokładnie zdefiniowani i są otwarci
na wszystko, ruch rozwinął się bardzo szeroko, tak że można dziś napotkać
między innymi dieselpunk, cyperpunk, atompunk czy teslapunk.
Na drugi Festiwal Podróży w Czasie STEAMROSE w Forst(Lausitz), święto
dla całej rodziny, serdecznie zapraszamy wszystkich gości z daleka i bliska.
Dołączcie do tej podróży, najlepiej w kostiumie. Dziadek zreaktywuje stary
traktor w garażu i przyturkocze do nas, dzieci zmajstrują rzeczy ze swojego świata, pary przyjdą w romantycznym nastroju z roku 1900. Fantazja nie

zna tu granic, a najważniejsza
jest zabawa. Wydarzenie
będzie się odbywać w kilku
miejscach w mieście, to jest
w śródmieściu, przy kościele
św. Mikołaja, przy Wieży
Ciśnień w Forst, przy Traumfabrik, na placu Max-Seydewitz-Platz i wielu innych
miejscach.

